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Úvod
Tento dokument popisuje jednak vizi dalšího směřování klubu Silicon Hill v roce
2018 a jednak tvorbu návrhu rozpočtu na rok 2018. Měl by zodpovědět základní
dotazy spojené s novinkami oproti předchozím návrhům.

Cíle centrály
Na rok 2018 má Centrála SH čtyři hlavní cíle – stěhování centrální serverovny do
vhodnějších  prostor  a  s  tím  spojená  rekonstrukce  nových  místností;  podpora
a rozšíření  vzdělávacích  aktivit  klubu;  lepší  využití  objektu  bývalé  prádelny,
tzv. Školicího centra, a provedení inventury.

Stěhování CS
V rámci jednání se Správou účelových zařízení ČVUT v Praze byla dohodnuta
možnost přestěhovat centrální serverovnu do vhodnějších prostor. Ze současné
místnosti v suterénu bloku 8, kde byly opakovaně řešeny problémy s průsakem
vody, bude technologie přesunuta do jedné z místností pod vrátnicí. V souběhu se
stěhováním  vznikne  také  zázemí  pro  administrátory  sítě  a  serverů  (služeb).
Stávající serverovna bude ve své podobě zrušena a místnost předána SÚZ.

Vzdělávání
Větších změn se dočkala i  sekce vzdělávání.  Součástí  těchto změn je otevření
nových  akademií  pořádaných  našimi  členy  a  rozšíření  nabídky  o  jednorázové
přednášky a workshopy mířené především na aktivní  členy.  Jedná se zejména
o rozvoj jejich kompetencí v oblasti komunikace a plánování času. Počítáno je
i s možností certifkace lektorů jednotlivých akademií za účelem zvýšení kvality
našich kurzů.

Školicí centrum
Několikaleté úvahy o budoucnosti a využití Školicího centra SH vyústily v plán
využít jej v maximální možné míře. SH jedná o možnosti pronájmu celého objektu
bývalé prádelny. V případě úspěchu je počítáno s novým studiem Audiovizuálního
centra,  skladem AV a osvětlovací  techniky.  Vznikne také místo pro plánované



rozšíření  aktivit  vzdělávací  sekce.  O  dalších  možnostech  využití  bude  dále
diskutováno.

Návrh rozpočtu
S  přihlédnutím  k  nemožnosti  odhadnout  možné  výdaje  spojené  s  využitím
školicího centra (zejm. vybudování studia AVC, investice do vybavení místností
a zabezpečovací  techniky)  byl  kladen  důraz  na  snížení  ostatních  nákladů
a navýšení  provozní  rezervy.  Návrh rozpočtu prošel  zásadní  změnou struktury
a to přesunutím všech plánovaných “odpustků” do sekce HR.

Předpokládané  příjmy  nebyly,  podobně  jako  v  přechozích  letech,  sníženy.
Důvodem byly zvýšené příjmy v roce 2017 a navýšení ceny sportovního členství,
ke kterému došlo od 1. 7. 2017.

Zástupcům bloků byly  v  návrhu navýšeny jejich fondy na 25 tis.  Kč.  Celková
částka je však nižší z důvodu odečtení sumy za plánované výdaje na odpuštění
placení členských příspěvků. Tyto výdaje jsou uvedeny rovněž v sekci HR.

Přesun všech odpustků do sekce HR a tlak na jejich snížení je snahou vyvolat
diskuzi o způsobu motivování našich členů k jejich aktivitám v klubu. Centrála se
domnívá, že odpuštění placení čl. příspěvků není dostatečné a jako lepší variantu
spatřuje  např.  uhrazení  nákladů (nebo  jejich  části)  spojených se  vzděláváním
členů  klubu  v  prakticky  libovolné  oblasti,  která  je  s  klubem spojena.  Dalším
typem odměn, na kterém Centrála pracuje jsou drobné PR předměty, které by
mohli (nejen) aktivní členové dostávat při různých příležitostech.
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